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1 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Непременно спазвайте тези "ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ". Този 
продукт се отнася към категорията "уреди, недостъпни за 
широката публика".
Това ръководство разделя предпазни мерки на 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. Спазвайте посочените 
по-долу предпазни мерки: всички те са от значение за 
осигуряване на безопасността.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.. Означава потенциална рискова 
ситуация, която, ако не бъде 
избегната, ще доведе до смърт 
или сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ ................ Означава потенциална рискова 
ситуация, която, ако не бъде 
избегната, ще доведе до леко 
или средно нараняване. Може 
да се използва също и за 
предупреждение срещу 
небезопасни практики.

• След приключване на монтажа, изпробвайте вентила-
тора за извличане на топлина и проверете дали уредът 
работи правилно. Предоставете на потребителите 
достатъчно пълни инструкции за употребата и почист-
ването на вентилатора за извличане на топлина, 
в съответствие с ръководството за експлоатация. 
Посъветвайте потребителя да запази това ръководство 
и ръководството за експлоатация заедно и на лесно-
достъпно място за бъдещи справки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Поискайте монтажните работи да се извършат от 
дилъра или от квалифициран персонал. Неправилният 
монтаж може да доведе до изтичане на вода, токови 
удари или пожар.

• Монтажът трябва да се извърши съгласно ръководството 
за монтаж, без да се правят промени по уреда.
Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на 
вода, токови удари или пожар. Ако уредът падне, може 
да се получат наранявания.

• Монтирайте вентилатора за извличане на топлина върху 
основа, която може да издържи тежестта на уреда. 
Недостатъчната здравина на основата може да доведе 
до падане на оборудването и да причини нараняване. 
Освен това, може да се получи вибриране на вътреш-
ните модули, което да причини неприятен тракащ шум.

• Не допускайте отработения въздух да навлиза 
в смукателната дюза за външен въздух. Това може 
да причини замърсяване на въздуха в помещението 
и увреждане на здравето.

• Разположете смукателната дюза за външен въздух така, 
че да не попада в потока от отработен въздух, който 
съдържа въздух от изгаряне и др.
Неправилният монтаж може да причини загуба на 
кислород в помещението, което да доведе до сериозни 
инциденти.

• Всички електротехнически дейности следва да се 
извършват от квалифициран персонал в съответствие 
с приложимото законодателство и разпоредби 
(забележка 1), както и съобразно това ръководство, 
като се използва отделно захранване.
Винаги използвайте проводници с достатъчна дължина. 
Не свързвайте допълнителни проводници. Недостатъч-
ният капацитет на захранващата верига или неправил-
ното свързване може да доведат до токови удари или 
пожар.
(забележка 1) приложимо законодателство означава 

"Всички международни, европейски, 
национални и местни директиви, закони, 
разпоредби и/или кодекси, които имат 
отношение и се прилагат към определен 
продукт или област".

• При изпълнение на монтажните работи следва да се 
използва само посоченото допълнително оборудване 
и детайли. Неспазването на това изискване може да 
доведе до изтичане на вода, токови удари, пожар или 
падане на вентилатора за извличане на топлина.

• Монтажните работи следва да се извършват, като се 
отчетат особеностите на местния климат - възможност от 
поява на силни ветрове, тайфуни или земетресения. 
Неправилният монтаж може да доведе до инцидент от 
рода на падане на вентилатора за извличане на топлина.

• Всички кабели следва да са добре закрепени, да се 
използват само изрично указаните видове проводници, 
и върху контактните съединения или проводниците 
не трябва да има никакво външно въздействие.
Непълното свързване или закрепване може да причини 
пожар.

• При окабеляване на дистанционния контролер и 
управляващите проводници, както и при свързване на 
захранването, проводниците следва да се прокарват 
така, че капакът на контролната кутия да може да се 
затвори добре. Ако капакът на контролната кутия не е 
поставен, може да се стигне до прегряване на клемите, 
токов удар или пожар.

• Консултирайте се с вашия дилър за указания какво да 
предприемете в случай на изтичане на охладителен 
агент.
Когато вентилаторът за извличане на топлината ще се 
монтира в малка стая, необходимо е да се вземат съот-
ветни мерки така, че количеството изтекъл охладителен 
агент да не превиши лимита за концентрация в случай на 
утечка. В противен случай, това може да доведе до 
инцидент поради недостиг на кислород.

• Ако по време на монтажните работи има изтичане на 
охладителен газ, незабавно проветрете зоната. Ако 
охладителният газ влезе в контакт с огън, може да се 
отделят токсични газове.
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• След приключване на монтажните работи, проверете за 
евентуални течове на охладителен газ. Ако в стаята има 
изтичане на охладителен газ, който влезе в контакт 
с източник на огън (калорифер, печка или сушилня), 
може да се отдели токсичен газ.

• Откачете захранването, преди да докосвате електричес-
ките компоненти. Ако докоснете част под напрежение, 
можете да бъдете ударени от токов удар.

• Никога не докосвайте случайно изтекъл охладителен 
агент. Това може да доведе до сериозни рани, причинени 
от измръзване.

• Заземете вентилатора за извличане на топлина. 
Не свързвайте заземяващият кабел към газови и канали-
зационни тръби, гръмоотводи или към заземяването на 
телефонните линии. Непълното заземяване може да 
причини токов удар или пожар. Силният токов пик от 
светкавица или други източници може да причини 
повреда на климатичната инсталация.

• Задължително инсталирайте прекъсвач за утечки на 
земята.
Неспазването на това изискване може да причини токов 
удар и пожар.

ВНИМАНИЕ

• Монтажът на дренажните тръби следва да се извърши 
съгласно това ръководство, за да се осигури добро 
оттичане. Тръбите следва да се изолират, за да се 
предотврати появата на конденз. Неправилният монтаж 
на дренажните тръби може да доведе до теч на вода и да 
намокри мебелите.

• Монтирайте вентилатора за извличане на топлина, 
захранващото окабеляване, окабеляването за дистан-
ционното управление и управляващото окабеляване 
на разстояние поне 1 метър от телевизори и радио-
приемници, за да се избегнат появата на шум или 
смущения в образа. (В зависимост от дължината на 
радиовълните, разстоянието от 1 метър може да не бъде 
достатъчно за елиминиране на шума.)

• Монтирайте двата външни канала с наклон надолу, за да 
не се допуска навлизане на дъждовна вода в уреда. Ако 
това не е изпълнено, водата може да навлезе в сградата, 
като повреди мебелите и причини токов удар или пожар.

• Изолирайте двата външни канала и въздуховодния 
канал, за да предпазите от конденз. Ако това не е 
изпълнено, водата може да навлезе в сградата, като 
повреди мебелите и др.

• Изолирайте канала и стената електрически, когато през 
метална, телена или облицована с метал дървена 
решетка ще се прекарва метален канал. Неправилното 
прокарване на канала може да доведе до токови удари 
или пожар.

• Не монтирайте вентилатора за извличане на топлина на 
места, като следните:
1. Място, подложено на висока температура или 

директен пламък.
Може да причини пожар или прегряване.

2. Където се отделят корозивни газове, например пари 
на сярна киселина.
Това може да причини пожар. 

3. Места, като машиностроителни и химически заводи, 
където се генерира газ, съдържащ отровни или коро-
зивни компоненти, като киселини, основи, органични 
разтворители и бои. Места, където има вероятност от 
изтичане на запалим газ. Медните тръби и заварените 
съединения могат да кородират, което да доведе до 
утечки или отравяне и пожар поради изтичането на 
газ.

4. Места под точката на замръзване. Използването на 
уреда при температури под 0°C може да причини 
замръзване на дренажния съд, захранващите и 
изпускателните тръби, овлажнителния елемент, 
електромагнитните клапани и други части, което ще 
доведе до инциденти.

5. Където има монтирано оборудване, излъчващо 
електромагнитни вълни. 
Електромагнитните вълни могат да попречат на 
управлението на системата и да доведат до проблеми 
в работата на оборудването.

6. Където може да има изтичане на възпламеними 
газове, натрупване на въглеродни влакна и запалим 
прах във въздуха или където се съхраняват и обработ-
ват летливи запалими вещества, като например 
разредители или бензин.
Ако има изтичане на газ, който остане около вентила-
тора за извличане на топлина, това може да доведе до 
възпламеняване.

• Уверете се, че температурата и влажността около уреда 
и смукателната/отделителната решетка за въздух е 
в рамките на работния диапазон.
1. Хладилни камиони или други места с ниски 

температури.
2. Места, като бани или отопляеми басейни, подложени 

на влага.
Това може да причини пожари или утечки на ток или 
токови удари.

• Уверете се, че са взети мерки за предпазване от сняг. 
Ако няма такива, снегът може да навлезе във външните 
канали и да причини намокряне на мебели, токов удар и 
пожар.

• На места, където светлината привлича насекоми, 
например, където има прозорци или светлине близо до 
вентилационен отвор, много дребни насекоми могат 
понякога да влязат в помещението, преминавайки през 
вентилационния отвор. Тъй като пълното предпазване от 
навлизане на изключително дребни насекоми е трудно, 
важно е да се помисли да сериозно решение, от рода на 
филтърна кутия (закупува се отделно) по време на 
проектирането, за да се предотврати проникването 
на насекоми.

• Уредът не е предназначен за употреба в потенциално 
експлозивна атмосфера.

2 ПРЕДИ МОНТАЖА
Аксесоарите, нужни за монтажа, трябва да останат във 
вас до приключване на монтажните работи. Не ги 
изхвърляйте!

След пренасяне на уреда, запазете опаковката му, за да го 
предпазите от надраскване до приключване на монтажните 
работи.

[1] Вземете решение за начина на транспортиране.

[2] Оставете уреда в опаковката му, докато не пристигнете 
на мястото за монтаж. Когато разопаковането е 
неизбежно, използвайте клуп от мека материя или 
предпазни плочи с въже при повдигането, за да се 
избегне повреда или надраскване на уреда.

Дръжте уреда за окачващите конзоли (4), когато 
отваряте сандъка и го местите, като не го повдигайте, 
държейки го за други части (особено за охладителните, 
дренажните, водоподаващите тръби и съединителния 
фланец на канала).

• Преди монтиране на уреда се уверете, че се използва 
охладител от тип R410A. (Използването на неправилен 
тип охладител ще попречи на нормалната работа на 
уреда.)

• За окабеляването на външния модул, вижте ръко-
водството за монтаж, предоставено с външния модул.
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2.1 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
• Инструктирайте клиента за правилния начин на експлоа-
тация на уреда (особено поддръжката на въздушния 
филтър и работните процедури), като ги накарате да 
изпълнят съответните операции сами с помощта на 
ръководството.

• Където въздухът съдържа високи концентрации на сол, 
като в близост до океана и където напрежението варира 
много (напр., в заводи). Също в автомобилни превозни 
средства или плавателни съдове.

2.2 АКСЕСОАРИ
Проверете дали към вашия модул са включени следните 
аксесоари.

2.3 ОПЦИОНАЛНИ АКСЕСОАРИ
• Този уред може да стане част от две различни системи: 
като част от комбинирана работна система, използван 
съвместно с климатици от VRV SYSTEM, и като 
независима система, използвайки само вентилатор за 
извличане на топлината (Heat Reclaim Ventilator). При 
използване на уреда като независима система, трябва 
да се осигури работещ дистанционен контролер.

Таблица

БЕЛЕЖКА) 1
Ако използвате различен от горния дистанционен 
контролер, консултирайте се с вашия доставчик.
БЕЛЕЖКА) 2
Препоръчваме дистанционния контролер "BRC1D527", 
особено при използване на уреда като независима 
система. Тъй като той показва на дисплея режима на 
вентилация и може да се избира режим на вентилация 
чрез бутона.

• При монтиране на уреда, подгответе кръглия капак, 
смукателната/отделителната решетка за въздух и 
останалите части, необходими при монтажа.
Консултирайте се с вашия доставчик при избора на 
опционални аксесоари.

ЗА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПОЛАГАЙТЕ 
СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПО ВРЕМЕ НА 
КОНСТРУКЦИЯТА И ПРОВЕРЕТЕ СЛЕД 
ЗАВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖА.

a. Елементи за проверка след приключване на 
монтажа

Наиме-
нование

Фланец за 
съединя-
ване на 
канал

M4 
самонарезен 
винт (за 
съединяване 
на канал)

Водоподаващ 
тръбопровод 
с цедка

Количе
ство 4 бр. 24 бр. VKM-GBMV1: 1 бр.

VKM-GBV1: 0 бр.

Форма
50 тип M4×12
80, 100 тип M4×16

Наиме-
нование

Полумуфа 
(съединение 
за медни 
тръби)

Конусовидна 
гайка 
(съединение 
за медни 
тръби)

Изолиращ капак 
на охладителни 

тръби

Количе
ство

VKM-GBMV1:1 бр.
VKM-GBV1:   0 бр.

VKM-GBMV1:1 бр.
VKM-GBV1:   0 бр. 1 комплект

Форма
Вътр. диам.: Ø35 Вътр.диам.: Ø26

Наиме-
нование

Изолиращ 
капак на 
водо-
подаващи 
тръби

Уплътни-
телен 
материал

Скоба
(Друго)

• Ръко-
водство за 
монтаж

• Ръко-
водство за 
експлоа-
тация

Коли-
чество

VKM-GBMV1: 
1 бр.
VKM-GBV1: 
0 бр.

1 бр.

VKM-GBMV1: 
10 бр.
VKM-GBV1: 
8 бр.

Форма
Вътр. диам.: 
Ø15

Тип на устройство за 
дистанционно 
управление

BRC1D527

Елементи, които да 
се контролират

Ако не се извърши 
правилно, какво е 
вероятно да 
възникне

Проверете

Закрепени ли са 
здраво външният и 
вътрешният модул?

Модулът може да 
падне, да вибрира 
или да издава шум.

Монтиран ли е 
външният канал 
с наклон надолу?
(Вижте Фиг. 16)

Кондензиралата вода 
може да капе.

Извършена ли е 
проверка за утечки 
на газ?

Това може да доведе 
до недостатъчно 
охлаждане.

Изолиран ли е 
напълно уредът?

Кондензиралата вода 
може да капе.

Тече ли 
безпрепятствено 
дренажът?

Кондензиралата вода 
може да капе.

Отговаря ли захран-
ващото напрежение 
на посоченото върху 
табелката със 
спецификации?

Уредът може да 
функционира 
неизправно или да 
изгорят някои 
компоненти.

Правилно ли е 
извършено 
окабеляването и 
тръбопроводите?

Уредът може да 
функционира 
неизправно или 
да изгорят някои 
компоненти.

Правилно ли е 
заземен уредът?

Опасност от 
изтичане на ток.
3 3P130768-6L   Български



Моля, проверете отново всички елементи, посочени 
в "ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ" по-горе.
b. Елементи за проверка при доставката

c. Точки за разяснение относно работата на уреда

3 ИЗБОР НА МЯСТО ЗА МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ

• При местене на уреда по време на или след 
разопаковане го повдигайте чрез хващане за окачващите 
конзоли. Не оказвайте усилие върху други части, 
особено охладителните тръби, дренажните тръби, 
водоподаващите тръби и съединителния фланец.

• Ако считате, че влажността на тавана може да надвиши 
30°C и RH80%, подсилете изолацията на вътрешно-
модулните тръби.
Използвайте стъклена вата или полиетиленова пяна като 
изолация, която да не е по-дебела от 10 мм и да се 
побира в таванния отвор.

• Използвайте като изолация стъклена вата или поли-
етиленова пяна, която да не е по-дебела от 10 мм и да 
се побира в таванния отвор.

(1) Изберете място на монтаж, което отговаря на 
следните изисквания и е одобрено от клиента ви.
• Монтирайте на място с достатъчна здравина и 
стабилност. (Греди, тавани и други места, способни 
да издържат изцяло тежестта на уреда.)
Недостатъчната здравина е опасна. Тя може също 
така да причини вибрации и необичаен шум при 
работа.

• Където прекарването на тръби между външния и 
вътрешния модул е възможно в рамките на 
допустимите ограничения. (Вижте ръководството за 
монтаж на външния модул.)

• Където нищо не запушва преминаването на въздуха.
• Където кондензиралата вода може да се източи 
подходящо.

• Монтирайте на място, където въздухът около уреда 
или навлизащия в овлажнителя въздух не се охлажда 
под 0°C.

• Не монтирайте уреда директно на таван или стена.
(Ако уредът е в контакт с тавана или стена, това може 
да причини вибрации.)

• Където може да се осигури достатъчно разстояние за 
поддръжка и сервизно обслужване. (Вижте Фиг. 1)

• Изберете *В размер така, че да се осигури наклон 
надолу от поне 1/100, както е посочено в "6. РАБОТА 
ПО ДРЕНАЖЕН И ВОДОПОДАВАЩ 
ТРЪБОПРОВОД".

Отговаря ли 
размерът на 
кабелите на 
спецификациите?

Уредът може да 
функционира 
неизправно или да 
изгорят някои 
компоненти.

Има ли запушване на 
отвор за приток или 
отвеждане на въздух 
на някой от вътреш-
ните или външни 
модули?

Това може да доведе 
до недостатъчно 
охлаждане.

Отбелязани ли са 
дължината на 
тръбите за охлади-
тел и допълнително 
зареденото коли-
чество охладител?

Зареденото коли-
чество охладител 
в системата може 
да не е ясно.

Подава ли се вода по 
свързаните водо-
подаващи тръби?

Не овлажнява.

Елементи, които да се контролират Проверете

Разяснихте ли действието на уреда и показахте 
ли ръководството за експлоатация на клиента?

Предадохте ли ръководството за експлоатация 
и гаранционната карта на потребителя?

Точките от ръководството, отбелязани със знак 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ, са свързани 
с вероятност от телесно нараняване и материални 
повреди при неправилно използване на продукта. 
Съответно, трябва да разясните подробно съдържанието 
им и да поискате от клиента да прочете ръководството за 
експлоатация.

Фигура 1

1 Контролна кутия

2 Сервизно пространство (мм)

3 Минимална височина (мм)

≥600
≥2500

≥20

*H

1
2

3
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[ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ]
• За да се избегнат появата на шум или смущения 
в образа, монтирайте външните и вътрешните 
модули, а също така захранващият кабел и 
свързващите проводници на разстояние поне 1 метър 
от телевизори и радиоприемници. В зависимост от 
дължината на радиовълните, разстоянието от 
1 метър може да не бъде достатъчно за елиминиране 
на шума.

(2) Използвайте окачващи болтове за монтажа. 
Проверете дали таванът е достатъчно силен, 
за да издържи теглото на уреда. Ако има опасност, 
укрепете тавана преди монтажа на уреда. 
(Монтажните размери са посочени по-долу. Съобразете 
се с него при проверката за точки, изискващи усилване.)

4 ПОДГОТОВКИ ПРЕДИ МОНТАЖА
(1) Потвърдете позиционното отношение между уреда 

и окачващите болтове. (Вижте Фиг. 2)
Оставете място за сервизно обслужване на уреда и 
предвидете ревизионни отвори. (Винаги отваряйте 
отвор от страната на контролната кутия, така че лесно 
да се проверяват и обслужват въздушните филтри, 
топлообменните елементи, вентилаторите и 
овлажнителните елементи.)

(мм)

(2) Уверете се, че диапазонът на външното статично 
налягане на модула не е надвишен.
(Вижте схемите за силата и статичните характеристики 
на вентилатора, както и общия каталог относно 
настройката на диапазона на външното статично 
налягане.)

(3) Отворете монтажния отвор. (Предварително 
направени тавани)
• След като се отвори монтажен отвор в тавана, където 
ще се монтира уредът, прекарайте охладителните и 
дренажните тръби, управляващите проводници и 
тези на дистанционното управление към отворите за 
тръби и проводници на уреда.
Вижте "6. РАБОТА ПО ДРЕНАЖЕН И 
ВОДОПОДАВАЩ ТРЪБОПРОВОД", "7. РАБОТА ПО 
ТРЪБОПРОВОДА ЗА ОХЛАДИТЕЛЕН АГЕНТ" и 
"10. ПРИМЕР ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕ И НАЧИН ЗА 
НАСТРОЙКА НА ДИСТАНЦИОННОТО 
УПРАВЛЕНИЕ".

• След отваряне на отвор в тавана, проверете дали 
таванът е нивелиран, ако е нужно. Може да се наложи 
укрепване на таванната рамка, за да се предотврати 
клатене.
Консултирайте се с архитект или дърводелец за 
подробностите.

(4) Монтирайте окачващите болтове.
(Използвайте окачващи болтове M10 до M12.)
Използвайте анкери за съществуващите тавани и 
вкопани вложки, анкери или други закупени на място 
части за новите тавани, за да укрепите тавана така, 
че да издържи теглото на уреда.
(Вижте Фиг. 3)

Бележка: Всички горни части се закупуват на място.

Фигура 2

1 Резба на окачващия болт (мм)

2 Отработен въздух в посока навън (ЕА)

3 Свеж въздух отвън (OA)

4 Връщан въздух от помещението (RA)

5 Подаван въздух към помещението (SA)

6 360 (Ако ревизионният отвор е 450)
140 (Ако ревизионният отвор е 600)

7 Контролна кутия

8 Ревизионни отвори

Модел А В

VKM50GBMV1, VKM50GBV1 832 878

VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1 1214 1262

BA

1764
1688

5

1

1
2

3

4

6
8

7
Фигура 3

1 Плоча на тавана

2 Анкерен болт

3 Анти-вибрационно повдигащо ухо или винтов 
обтегач

4 Окачващ болт

5 Вътрешен модул

5

1

2

3

4
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5 НАЧИН ЗА МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ

<<Хващайте за долната страна на уреда или окач-
ващата конзола, без да оказвате усилие върху други 
части, когато разопаковате или местите уреда.>>

<<При извършване на монтажните работи, използвайте 
предоставените аксесоари и посочените от нашата 
фирма части.>>

(1) Монтирайте временно уреда.
• Закрепете конзолата за окачване към окачващия 
болт. Закрепете го стабилно с гайки (M10, M12) и 
шайби (M10 с външен диаметър 30 до 34 мм, M12 
с външен диаметър 36 до 38 мм) (закупуват се 
отделно) от горната и долната страна на окачващата 
конзола. (Вижте Фиг. 4)

(2) Ако не са нужни, отстранете четирите транспортни 
анкера.
• Развийте винтовете.
• Плъзнете нагоре и свалете транспортните анкери.
• Затегнете здраво винтовете както преди.

ВНИМАНИЕ

• Винтовете не трябва да се махат от уреда и трябва да са 
затегнати, за да не излиза въздух.

• При монтажа проверете дали в уреда не са попаднали 
чужди предмети, като пластмаса или хартия.

• Монтирайте уреда след проверка на вътрешния 
(SA/RA) и външния (EA/OA) модул в съответствие 
с фигурата от етикета с информация за 
разположението на канала.

• Не обръщайте уреда наопаки.

(3) Регулирайте височината на уреда. 
(Затегнете здраво двойните гайки.)

(4) Проверете дали уредът е нивелиран.

ВНИМАНИЕ

Използвайте нивелир, за да се уверите, че уредът е 
хоризонтален и че наклонът (надолу) към съедине-
нието с дренажния тръбопровод е в рамките на 1°. 
(Вижте Фиг. 5)
(Особено трябва да се внимава уредът да не е монти-
ран така, че наклонът да не е в посоката на дренажната 
тръба, тъй като това може да доведе до течове.)

(5) Затегнете горната гайка.

(6) Закрепете съединителните фланци на спомагател-
ния канал, използвайки предоставените винтове, 
към смукателните и изпускателните отвори (общо 
четири).
При закрепването се уверете, че маркировките за 
подравняване на уреда съвпадат с триъгълника на 
всеки съединителен фланец. (Вижте Фиг. 6)

Фигура 4

1 Конзола за окачване

2 Транспортни анкери

3 Винт

4 Етикет с информация за разположението на 
канала

5 Гайка

6 Шайба

7 Двойна гайка

5

1

2 3

4

6

7 Фигура 5

1 Ниво

2 Дренажен отвор

3 Фланец за съединяване на канал

4 Хоризонтална линия

Фигура 6

1 Маркировка на фланец за съединяване на канал

2 Подравняване на уреда (RA е с Ø3 извивка)

3 Фланец за съединяване на канал

4 Винтове (аксесоар) (6 бр. x 4, общо 24 бр.)

≤1° ≤1°1 1

2 2 3

4

1

2

3 3

4
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6 РАБОТА ПО ДРЕНАЖЕН И 
ВОДОПОДАВАЩ ТРЪБОПРОВОД

(1) Монтирайте дренажните тръби.
• Проверете дали дренажът работи правилно.
• В случай на система с директен канал, в уреда има 
отрицателно налягане спрямо атмосферното, когато 
уредът работи, затова осигурете отстойник на 
дренажния отвор. (Вижте Фиг. 7-1)

ВНИМАНИЕ

Не съединявайте дренажните тръби директно към 
канализационните тръби, които миришат на амоняк. 
Амонякът в канализацията може да навлезе във 
вътрешния модул през дренажните тръби и да 
кородира топлообменника (серпантина с директно 
разширение).

• Направете дренажната тръба къса и с наклон надолу 
при градиент от поне 1/100, за да се предотврати 
образуването на въздушни джобове. (Вижте Фиг. 7-2)

• Ако събирате няколко дренажни тръби, монтирайте 
според показаната по-долу процедура. (Монтирайте 
отстойник за всеки вътрешен модул.)

• Монтирайте с наклон надолу от поне 1/100.

ВНИМАНИЕ

Събирането на вода в дренажния тръбопровод 
може да доведе до неговото запушване.

• Диаметърът на дренажната тръба трябва да е 
по-голям или равен на диаметъра на съединителната 
тръба. 
(размер на тръбата: PT3/4B)

• Когато тръбите преминават вътре, винаги ги 
изолирайте по цялата дължина до основата на 
дренажното гнездо.

• В областите, където може да възникне замръзване, 
винаги вземайте мерки за предпазване на тръбите.

• Уверете се, че от дренажните тръби не тече вода.
• Избягвайте кривини и извивки на тръбите, за да не се 
запушват.

• Ако използвате централна дренажна тръба, 
следвайте процедурата, показана на Фиг. 7-2.

• Изберете централна дренажна тръба с правилен 
размер според капацитета на свързания модул.

• Уверете се, че дренажните тръби се изливат на 
място, където може успешно да се обработи 
дренажът.

(2) След приключване на работата, проверете дали 
дренажът протича гладко.
• Проверете оттичането, като налеете около 

1000 куб.см. вода в дренажния контейнер. 
Дренажният контейнер е достъпен през ревизионния 
отвор, като свалите сервизния капак или през 
съединението на канала за подаване на въздух 
в помещението (SA). (Вижте Фиг. 8)

Фигурата показва VKM-GBMV1.

(3) Уверете се, че топлоизолиращата работа е 
изпълнена върху следните 2 места за предпазване 
на възможни утечки на вода поради кондензиране 
на роса.
• Вътрешна дренажна тръба
• Дренажен отвор

(4) Монтирайте водоподаващата тръба. <Само за серия 
VKM-GBMV1>

ВНИМАНИЕ

При монтиране на водоподаващата тръба, измийте 
тръбите с чешмяна вода, за да се отстранят замърся-
ванията или монтирайте дренажен клапан някъде по 
протежението на тръбопровода и дренирайте тръбите 
щателно, докато от тях започне да изтича чиста вода. 
Уверете се, че в тръбите не попада масло за рязане или 
почистващ препарат.

• Свържете водоподаващата тръба с цедка (аксесоар), 
останалите тръби и клапани (закупуват се отделно) 
към вътрешния модул, както е показано на фигурата 
по-долу.

Фигура 7-1

1 Закрепен дренажен маркуч

2 Дъно на уреда

Фигура 7-2

1 Централна дренажна тръба

≥5
0 

m
m

≥5
0 

m
m

1

2

≥1
00

 m
m 1

Фигура 8

1 Подаван въздух към помещението (SA), 
съединителен фланец на канала (аксесоар)

2 Сервизен капак

3 Дренажни тръби (закупуват се отделно)

4 Дренажен отвор

5 Преносима помпа (закупува се на място)

6 Кофа (закупува се на място)

5

1

2

3 4 6
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[ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ]
• При монтиране на водоподаващия тръбопровод, не 
прекарвайте тръбите пред сервизния капак, тъй като 
няма да може да се сваля овлажнителният елемент.

• Включете водоподаващия тръбопровод с цедка 
(предоставена), спирателен клапан за водата и 
дренажен клапан (и двата се закупуват отделно) 
някъде по протежението на водоподаващия тръбо-
провод, които да могат да се достигнат от към 
ревизионния отвор.

• Не е възможно да се свърже водоподаващия тръбо-
провод директно към обществения тръбопровод. 
Използвайте резервоар-цистерна (от одобрения тип), 
ако трябва да се снабдявате с вода от обществения 
водопровод.

• При използване на медни тръби за водоподаващите 
съединения, сменете предоставените полумуфи.
(Вижте Фиг. 9)

Смяна на муфи при използване на медни съединения

• Използвайте два разширителни гаечни ключа при 
свързане или демонтиране на тръби към полумуфи.

• Закрепете водоподаващия тръбопровод без да 
оказвате натиск.

[ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ]
• Използвайте чиста вода (водопроводна, чешмяна или 
еквивалентна), която удовлетворява местните 
стандарти.

• Мръсната вода може да запуши клапаните, да 
натрупа мръсотия във водните резервоари, което да 
доведе до лоша работа на овлажнителя. (Никога не 
използвайте вода от охладителна кула или топла 
вода за отопление.)

• Уверете се, че подаваната вода е с температура 
между 5°C и 40°C и налягане между 0,02 MPa и 
0,49 MPa (0,2 kg/cm

2
 до 5 kg/cm

2
). Включете клапан 

за изпускане на налягането между овлажнителя и 
цедката, ако водното налягане ще бъде по-голямо 
от този диапазон.

• Използвайте водопроводна или чиста вода и вземете 
мерки против образуване на конденз.

• Също така, ако подаваната вода е твърда, използ-
вайте омекотител за водата, защото иначе се скъсява 
животът на овлажнителя.
* Животът на овлажнителния елемент е около 

3 години (4000 часа), при твърдост на подаваната 
вода: 150 mg/l.
(Животът на овлажнителния елемент е около 
1 година (1500 часа), при твърдост на подаваната 
вода: 400 mg/l.)
Годишни работни часове: 10 часа / ден x 26 дни / 
месец x 5 месеца = 1300 часа

(5)  Изолирайте всички тръби, които влизат 
в помещението. 

След проверка за липса на утечки по водоподаващия 
тръбопровод, изолирайте тръбите с предоставената 
изолация, както е показано на Фиг. 10. (Затегнете двата края 
със скоби.) 
(Вижте Фиг. 10)

• Обвийте водоподаващия тръбопровод с изолацията, 
за да не се образува конденз.

• В областите, където може да възникне замръзване, 
винаги вземайте мерки за предпазване на тръбите.

1 Водоподаващ тръбопровод с цедка (аксесоар)

2 Спирателен клапан на подаването на вода 
(закупува се на място)

3 Водоподаваща тръба (закупува се на място)

4 Капачка (закупува се на място)

5 Дренажен клапан (закупува се на място)

Фигура 9

1 Страна на водоподаващия тръбопровод

2 Страна на уреда

3 Конусовидна гайка (аксесоар)

4 Полумуфа (аксесоар)

5 Меден тръбопровод

6 Вилкообразна цедка

7 Сваляне
Сменете предоставената полумуфа

5

1

2

3

4

5
6

7

1 2

3 4

Фигура 10

1 Скоба (аксесоар)

2 Изолация (за водоподаващ тръбопровод) 
(аксесоар)

1

2
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7 РАБОТА ПО ТРЪБОПРОВОДА ЗА 
ОХЛАДИТЕЛЕН АГЕНТ

<За охладителния тръбопровод на външния модул, 
вижте ръководството за монтаж, предоставено 
с външния модул.>
<Направете пълна топлоизолация от двете страни 
на тръбите за газ и за течност. В противен случай, 
понякога може да се появят течове на вода.
Използвайте изолация, която може да издържи на 
температури от поне 120°C. Подсилете изолацията на 
охладителните тръби според условията на мястото на 
монтажа.
Ръководете се от следното. 
• Околната температура е 30°C и влажността е 75% до 

80%: 15 мм мин. дебелина.
• Околната температура надвишава 30°C, а 
влажността надвишава 80%: 20 мм мин. дебелина.

Ако няма подсилване, по повърхността на изолацията 
може да се образува конденз.>
<Преди сглобяване на тръбите, проверете дали типът 
на използвания охладител е R410A. (Не е възможна 
правилна работа, ако типът на охладителя не е 
същият.)>

ВНИМАНИЕ

Този продукт трябва да използва хладилен агент 
(R410A). Спазвайте следните неща.

• Използвайте ножовка за тръби и разширение, 
подходящи за охладител R410A.

• Нанесете естерно или полиестерно масло около 
развалцованите части преди свързване.

• Използвайте само гайките с вътрешен конус, 
предоставени с уреда. Използването на други 
гайки може да доведе до теч на охладителя.

• За предпазване от проникване на прах, влага или 
чужди тела в тръбата, притиснете края или го 
обвийте с лента.

• Не допускайте участието в цикъла на охлаждане 
на никакви други вещества, като въздух и др. Ако 
по време на работа по устройството се получи 
изтичане на охладителен газ, незабавно 
проветрете добре помещението.

• Външният модул се зарежда с охладител.
• Използвайте съвместно гаечен и затягащ ключ при 
свързване или разединяване на тръби към модула, както 
е показано на фигурата. (Вижте Фиг. 11)

• Вижте Таблица 1 за размерите на гайките с вътрешен 
конус.

Таблица 1

• При съединяване на гайката с вътрешен конус, покрийте 
конусовидната част (отвътре и отвън) с естерно или 
полиестерно масло, завъртете три или четири пъти, след 
това затегнете. (Вижте Фиг. 12)

• Вижте Таблица 1 за момента на затягане.

ВНИМАНИЕ

Пренатягането може да повреди развалцовката и да 
доведе до течове на хладилен агент.

• Ако не разполагате със затягащ ключ, затегнете гайката 
по следния начин. След приключване на работата, 
проверете за изтичане на газ. Тъй като гайката 
с вътрешен конус е затегната с ключ, моментът на 
затягане внезапно ще се увеличи. От това положение, 
затегнете гайката до ъгъла, показан в Таблица 2.

Таблица 2

• След приключване на работата, проверете за 
евентуални течове на газ.

• След проверка на тръбното съединение за утечки на газ, 
изолирайте тръбите за газ и течност. (Вижте Фиг. 13)

Размер 
на 

тръбата
Затягащ момент

Размер на 
развалцовка 

А (мм)

Форма на 
развалцовката

Ø6,4 15,7 ±1,5 N•m 8,9 ±0,2

Ø12,7 54,9 ±5,4 N•m 16,4 ±0,2

A
45

0 ±2
0 R0.6±0.2

90
0
±2

0
 

Фигура 11 Фигура 12

1 Затягащ ключ

2 Гаечен ключ

3 Конусовидна гайка

4 Тръбно съединение

5 Естерно или полиестерно масло

Размер на 
тръбата

Ъгъл на последващо 
затягане

Препоръчителна 
дължина на лоста 
на инструмента

Ø6,4 (1/4") 75 ±15 градуса Прибл. 150 мм

Ø12,7 (1/2") 45 ±15 градуса Прибл. 250 мм

1

2
3

4

5
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Предпазни мерки при монтаж на изолационен материал 
върху съединение с конусовидна гайка

(1) Уверете се, че изолационния материал за тръбите 
прилепва плътно до основата, така че да не преминава 
въздух през краищата на изолацията.

(2) Не стягайте прекомерно скобата, за да се поддържа 
правилната дебелина на изолацията.

(3) Обвийте уплътнителния материал около горната част 
на съединението с конусовидна гайка.

(4) Завъртете шевовете нагоре (вижте фигурата).

ВНИМАНИЕ

Изолирайте всички местни тръби по цялата им дължина 
до съединенията във вътрешността на модула. Върху 
откритите тръби може да се образува конденз, а 
докосването до тях може да причини изгаряния.

• Свържете тръбите за хладилен агент и разклоненията 
съгласно приложените ръководства за монтаж, 
предоставени с външния модул.

• При запояване на тръбите за хладилен агент, първо 
направете продухване с азот или изпълнете запояването 
(бележка 2), докато подавате азот в тръбите за хладилен 
агент (бележка 1), а накрая свържете вътрешния модул 
чрез развалцовани съединения.
(Вижте Фиг. 14)

ВНИМАНИЕ

• При запояване с подаване на азот в тръбата, наляга-

нето на азота трябва да бъде 0,02 MPa (0,2 kg/cm
2
) или 

по-малко, регулирайте го чрез редукционния клапан. 
(Налягането е такова, че по бузата ви подухва лек 
вятър.)

• Не използвайте флюс при запояване на съединения на 
тръби за охладител. Използвайте припой на основата 
на фосфорна мед (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/
795: ISO 3677), който не изисква флюс. (Използването 
на флюс, съдържащ хлор, може да причини короди-
ране на тръбите. Използването на флюс, съдържащ 
хлор, може да причини разрушаване на охладителната 
смазка и да се отрази неблагоприятно върху 
охладителния тръбопровод.)

• Не използвайте антиоксиданти или други подобни 
вещества при заваряване на тръбните съединения.
Остатъците могат да запушат тръбите и да причинят 
повреда на части.

Фигура 13

A Процедура по изолация на тръбите за газ

1 Основен модул

2 Изолационен материал за тръбите (основен 
модул)

3 Прикрепете към основата

4 Скоба (аксесоар)

5 Изолация за фитинг (аксесоар)

6 Съединение с конусна гайка

7 Завъртете шевовете от горната страна

8 Изолационен материал за тръбите 
(закупува се отделно)

9 Средна уплътняваща подложка (аксесоар)

10 Обвийте около горната част на съединението 
с конусовидна гайка

B Процедура по изолация на тръбите за течност

1 Основен модул

2 Изолационен материал за тръбите (основен 
модул)

3 Прикрепете към основата

4 Скоба (аксесоар)

5 Изолация за фитинг (аксесоар)

6 Съединение с конусна гайка

7 Завъртете шевовете от горната страна

8 Изолационен материал за тръбите 
(закупува се отделно)

9 Тръба за газ

10 Тръба за течност

73

4

1

A

B

2 5

6

8

9

10

1
10

9
73

4

2 5
6

8

Модел
Диаметър 
на тръбите 

за газ

Диаметър на 
тръбите за 
течност

VKM50GBMV1, VKM50GBV1
VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1

Ø12,7 Ø 6,4

Фигура 14

1 Част за запояване

2 Тръбопровод за охладителя

3 Азот

4 Изолираща лента

5 Ръчен клапан

6 Редукционен клапан

7 Азот

5

1

2

3

4

6

7
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8 СЪЕДИНЕНИЕ НА КАНАЛ
<Изпълнете работите, като имате предвид следното.>
• Не свързвайте каналите, както е показано на Фиг. 15.

• Минималният радиус на огъванията при гъвкави канали 
са както следва.
200 мм канал: 300 мм диаметър
250 мм канал: 375 мм диаметър

• За предпазване от утечки на въздух, обвийте алуминиева 
лента около секцията след свързване на канала 
със съединителния фланец. (Вижте Фиг. 16)

• За предпазване от късо съединение, монтирайте отвора 
за засмукване на въздух за вътрешния модул възможно 
най-далече от изпускателния отвор.

• Използвайте канал, приложим за модела на уреда 
(Вижте схемата за монтаж.)

• Монтирайте двата външни канала с наклон надолу (1/30 
или повече), за да предпазите от навлизане на дъждовна 
вода. Също така, осигурете изолация за трите канала 
(външните канали и вътрешния въздухоподаващ канал) 
за предпазване от конденз. 
(Материал: Стъклена вата с дебелина 25 мм) (Вижте 
Фиг. 16)

• Ако нивото на температура и влажност в тавана е винаги 
високо, монтирайте вентилиращо оборудване вътре 
в тавана.

• Изолирайте канала и стената електрически, когато през 
метална, телена или облицована с метал дървена 
решетка ще се прекарва метален канал.

• Използвайте гъвкави или безшумни канали, които могат 
да бъдат ефикасни за редуциране на шума при 
изпускането на подавания въздух в помещението (SA). 
Избирайте материалите, като отчитате силата на 
вентилатора и работния шум на уреда. Обърнете се към 
вашия доставчик за съдействие.

• Задайте стъпката между отвора за отработен въздух 
(EA) и засмукването на външен въздух (OA) на 3 пъти 
диаметъра на канала.

• Не използвайте огъната капачка или кръгъл капак за 
навън, тъй като върху тях може да вали директно.

• При използване на дълбок капак, уверете се, че каналът 
от капака (външна стена) до уреда е поне 1 метър дълъг.

• Трябва да се обмисли смяна на мястото на решетката за 
изпускания въздух, ако се усеща студено течение от 
решетката.
Вентилаторът се движи при работа в режим на 
размразяване и често духа студен въздух.

• При свързване на вътрешния модул директно към 
канала, винаги използвайте същата система за 
вътрешния модул, както за външния, изпълнете групово-
свързана операция и направете настройките на 
директното свързване от дистанционния контролер 
(Режим № "17 (27)" – № НА ПЪРВИ КОД "5" – № НА 
ВТОРИ КОД "06") Не свързвайте към изпускателната 
страна на вътрешния модул. В зависимост от силата на 
вентилатора и статичното налягане, уредът може да 
спре работа.

• В случай на сгради в предградията, където прозорците и 
уличното осветление са близо до отвора за подаване на 
въздух и около светлината се събират насекоми, 
дребните насекоми могат да проникнат вътре през 
отвора и филтъра. В такива случаи се препоръчва 
употребата на специален филтър (закупува се отделно). 
Въпреки това, пълното предпазване от навлизането на 
миниатюрни насекоми може да е трудно. В такъв случай, 
обмислете крайни мерки, като филтърна кутия 
(изпълнява се на обекта).

Фигура 15

1 Прекомерно огъване (не огъвайте канала на 
повече от 90°)

2 Множество огъвания

3 Намалете диаметъра на свързвания канал.
Не намалявайте диаметъра на канала по средата.

4 Огъване точно до изхода
Фигура 16

1 Външен канал

2 Алуминиева лента (закупува се на място)

3 Наклон (над 1/30)

4 Уверете се, че каналът няма хлабина.

5 Изолационен материал (закупува се отделно)

6 Фланец за съединяване на канал

5

1

2

2

3

4

6
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9 ЕЛЕКТРООКАБЕЛЯВАНЕ
• Изключете захранването преди да започнете работа.
• Всички закупени на място части и материали, както и 
извършените електрически работи, трябва да отговарят 
на местните разпоредби.

• Използвайте само медни проводници.
• Всички електротехнически работи трябва да се 
извършват само от квалифициран електротехник.

• При полагане на електроокабеляването, вижте също 
схемата за окабеляване, прикрепена към капака на 
контролната кутия.

• Окабелете външния модул и дистанционния контролер 
както е показано на етикета със схемата за окабеляване. 
Вижте ръководсвото за монтаж на дистанционния 
контролер за подробности по монтажа и прокарването 
на проводниците за дистанционния контролер.

• Тази система се състои от няколко вътрешни модула. 
Отбележете всеки вътрешен модул като модул A, 
модул B..., и внимавайте за правилното съответствие 
на кабелите от клемната кутия към външния модул и ДП 
модула. Ако окабеляването и тръбите между външния 
модул и даден вътрешен модул не съвпадат, системата 
ще бъде неизправна.

• Монтирайте прекъсвач на проводниците или прекъсвач 
за утечки на земята за захранващото окабеляване.

• Уверете се, че съпротивлението на земята е не повече от 
100 W. Тази стойност може да достигне до 500 W при 
използване на прекъсвач за утечки на земята, тъй като 
може да се приложи презпазното съпротивление на 
масата.

• Заземяващият кабел не трябва да влиза в контакт 
с газови и водопроводни тръби, гръмоотводи или 
със заземяването на телефонните линии.

• Тръби за газ: утечките на газ могат да причинят 
експлозии и пожари.

• Тръби за вода: не може да се заземи, ако се 
използват твърди винилови тръби.

• Телефонни заземяващи кабели и гръмоотводи: 
земният потенциал при падане на мълния става 
изключително висок.

• Не включвайте захранването (превключвател, прекъсвач 
на окабеляването или прекъсвач на веригата при 
неизправност на заземяването), докато не приключите 
с цялата работа.

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ЗАКУПУВАНИ НА МЯСТО 
ПРЕДПАЗИТЕЛИ И ПРОВОДНИЦИ

БЕЛЕЖКА
• Ако окабеляването е на място, където може лесно да 
бъде допирано от хора, монтирайте прекъсвач за 
утечки, за предпазване от токов удар.

• При използване на такъв прекъсвач, изберете такъв 
модел, който служи и за предпазване срещу 
прекомерен ток и късо съединение.
Ако използвате прекъсвач за утечки, който е 
проектиран да предпазва срещу проблеми при 
заземяването, непременно го комбинирайте с 
прекъсвач за проводници или превключвател на 
товар, който има предпазител.

• Дължината на управляващото окабеляване и 
кабелите за дистанционното управление са 
следните.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MCA: Мин.ток във верига (A)
MFA: Макс.ток в предпазител (A)
kW: Номинална мощност на двигателя на вентилатора (kW)
FLA: Ток при пълно натоварване (А)

10 ПРИМЕР ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕ И НАЧИН 
ЗА НАСТРОЙКА НА 
ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

10.1 ОТВАРЯНЕ И ЗАТВАРЯНЕ НА КОНТРОЛНАТА 
КУТИЯ И СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ

ВНИМАНИЕ

Непременно изключете захранването преди отваряне 
на контролната кутия.

• Махнете капака на контролната кутия и проводника, 
както е показано на фигурата по-долу (Вижте Фиг. 17 и 
Фиг. 18 за подробности).

Модел

Захранващи и 
заземяващи кабели

Проводници на 
устройство за 
дистанционно 
управление
Управляващ 
проводник

Местни 
пред-

пазители
Провод-
ник

Размер Провод-
ник

Размер

VKM50GBMV1, 
VKM50GBV1

15 A H05VV-
U3G

Спазвайте 
местните 
стандарти

Екраниран 
проводник
(2-жилен)

0,75-1,25 
мм

2
VKM80GBMV1,
VKM80GBV1

VKM100GBMV1,
VKM100GBV1

Дължина на управляващите проводници външен-
вътрешен модул 
… макс. 1000 m (обща дължина на проводниците 
2000 m)

Дължина на проводници между вътрешен модул и 
дистанционен контролер … макс. 500 m

Модули Захранване
Двигател на 
вентилатора

Модел Hz Волта
Диапазон на 
напреже-
нието

MCA MFA kW FLA

VKM50GBMV1,
VKM50GBV1

50
220-

240 V

Макс. 
264 V
Мин. 
198 V

3,25 15 0,21×2 1,3×2

VKM80GBMV1,
VKM80GBV1

3,25 15 0,21×2 1,3×2

VKM100GBMV1,
VKM100GBV1

3,25 15 0,21×2 1,3×2
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ВНИМАНИЕ

• Вижте схемата за окабеляване, прикрепена към капака
на контролната кутия относно работите по електро-
окабеляването.

• Нанесете уплътняващ материал или шпакловка 
(закупена на място) върху отвора с проводниците, за да 
не допуснете проникване на вода, насекоми или дребни 
животни отвън. В противен случай може да възникне 
късо съединение в контролната кутия.

• При стягане на проводниците със скоба, внимавайте да
не се оказва натиск върху местата на свързване, като
използвате предоставените пристягащи материали, за да
направите подходящи скоби. Също така, при окабеля-
ването проверете, че капакът на контролната кутия се
затваря плътно, като подредите прибрано проводниците
и затворите добре капака.
При поставяне на капака на контролната кутия,
проверете да няма защипани от капака проводници.
Прекарайте окабеляването през отвори, за да не го
повредите.

• Уверете се, че проводниците на дистанционното
управление, проводниците между модулите и останалите
електрически проводници не минават през едни и същи
места извън уреда, като ги отделите на поне 50 мм,
в противен случай електрическият шум (външен
статичен) може да попречи на работата или да доведе до
повреда.

10.2 СВЪРЗВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩО И 
ЗАЗЕМЯВАЩО ОКАБЕЛЯВАНЕ

• Прекарайте захранващите и заземяващите проводници 
през отвора в контролната кутия и закрепете с предоста-
вената скоба след свързване на проводниците към 
клемните блокове. (Вижте Фиг. 17)

Детайли на клемния блок (X1M)

<Препоръки при прекарване на захранващи 
кабели>

[ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ]

[1] Трябва да се монтира прекъсвач на верига, способен да 
прекъсне захранването на цялата система. 

[2] За захранване на модулите в една и съща система може 
да се използва единичен превключвател.
Разклонителните превключватели и прекъсвачи на 
вериги, обаче, трябва да се избират грижливо.

[3] Оборудвайте захранващите кабели на всеки модул 
с превключвател и предпазител, както е показано на 
схемата.

1 Контролна кутия

2 Печатна платка

3 Управляващ проводник

4 Захранващи и заземяващи кабели

5 Заземяваща клема

6 Отвор за прекарване на управляващ проводник

7 Отвор за прекарване на захранващ проводник

5

1

2 2

2

3

4

6 7
Фигура 17

1 Кабелно късо съединение
Свалете при монтиране на регулатора на 
влажността (закупува се отделно)

2 Окабеляване за регулатора на влажността

3 Гумени скоби

4 Скоба (аксесоар)

5 Заземяващ материал (винт M4, пружинна шайба, 
чашкообразна шайба)

6 Захранващи кабели
Заземяващи проводници

5

1

2
3

4
6
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ПРИМЕР ЗА ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА

[4] Използвайте кръгла притискаща клема за свързване 
към клемната платка на електрозахранването.
Ако няма наличност, спазвайте следните точки при 
окабеляването.
• Не свързвайте проводници с различно сечение към 
клемите на захранващия модул.
(Разхлабването на връзките може да причини 
прегряване.)

• Използвайте указания електрически проводник. 
Свържете надеждно проводника към клемата. 
Притиснете проводника без да прилагате прекомерно 
усилие върху клемата. (Затягащ момент: 131 N•cm 
±10%)

[5] Затягащ момент за клемните винтове.
• Използвайте подходящата отвертка за затягане 
на клемните винтове. Ако острието на отвертката е 
твърде малко, главата на винта може да се повреди 
и винтът няма да се затегне добре.

• Ако клемните винтове се затегнат твърде силно, 
винтовете може да се повредят.

• Вижте следващата таблица за затягащия момент 
на винтовете на клемите.

<Препоръки при свързване на масата>

При полагане на заземяващия кабел, прекарайте го така, 
че да премине през изрязаната част на чашкообразната 
шайба.
(Неправилното свързване няма да обезпечи надеждно 
заземяване.)1 Захранване

2 VRV външен модул

3 Превключвател

4 Предпазител

5 Вентилатор за извличане на топлината (VKM)

6 Вътрешен модул VRV

7 Устройство за дистанционно управление

8 Захранващи кабели
Екраниран кабел (H05VV-03G)

9 Управляващ проводник
Екраниран кабел

Фигура 18

1 Поставете изолиращата цев

2 Кръгла притискаща клема

3 Електрически проводник

5

5

1

2

6

8

9

6

4

3

7

1

2

3

Затягащ момент (N•m)

Клемна кутия за проводници на 
дистанционното управление/
управляващи проводници (X3M)

0,88 ±0,09

Клемна кутия за захранването 
(X1M) 1,31 ±0,13

Заземяваща клема 1,69 ±0,25

1 Кръгла притискаща клема

2 Пружинна шайба, плоска шайба

3 Заземяващ винт

4 Чашкообразна шайба

5 Изрязана част

5

1

2

3

4
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10.3 ЗАХРАНВАЩО ОКАБЕЛЯВАНЕ НА 
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, 
УПРАВЛЯВАЩО ОКАБЕЛЯВАНЕ, 
ПРОВОДНИК НА КОМПЮТЪРИЗИРАНИЯ 
КОНТРОЛ
• Прекарайте кабелите на дистанционния контролер, 
управляващите кабели и кабела на компютъризи-
рания контрол през отвора в контролната кутия и ги 
свържете към клемите на клемната кутия X3M. 
След свързването, закрепете с предоставените 
скоби. 
(Вижте Фиг. 18)

Детайли на клемния блок (X3M)

[ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ]
• Вижте "Ръководство за монтаж на дистанционното 
управление" относно начина за монтаж и полагане 
на кабелите за дистанционното управление.

• При никакви обстоятелства не свързвайте захранващите 
проводници към клемния блок на дистанционното 
управление или управляващите проводници.
Това може да извади цялата система извън строя.

• Свържете управляващите проводници и тези за дистан-
ционното управление със съответните им клемни 
блокове.

10.4 ОКАБЕЛЯВАНЕ ЗА РЕГУЛАТОРА НА 
ВЛАЖНОСТТА (ЗАКУПУВА СЕ ОТДЕЛНО) 
<САМО ЗА СЕРИЯ VKM-GBMV1>
• Прекарайте го в контролната кутия заедно със 
захранващите кабели през отвора.

• Махнете кабелите за късо съединение (1 и 2) на 
клемна кутия X1M и свържете кабела за регулатора 
на влажността.

• Закрепете със скоби заедно със захранващия 
кабел. (Вижте Фиг. 17)

ВНИМАНИЕ

<Само за серия VKM-GBMV1>
• Ако се използва регулатор на влажността, монтирайте по 
един за всеки вентилатор за извличане на топлината.
Контролирането на повече от един вентилатор за 
извличане на топлината с единичен регулатор на 
влажността може да попречи на нормалната работа и да 
доведе до утечки на вода и др.

10.5 ПРИМЕР ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕ
• Този уред може да се използва като част от комбинирана 
система заедно с вътрешни модули (климатици от VRV 
система) или като независима система за обработка на 
външен въздух. 

• При свързване с VRV-R тип и вкарване на RA на този 
уред директно откъм тавана, свържете към ДП модул, 
идентичен с вътрешния VRV-R модул (главен модул) 
и използвайте групово-свързана операция. (Вижте 
техническите данни за подробности.)

Фигура 19

1 Гумени скоби

2 Скоба (аксесоар)

3 Проводници на устройство за дистанционно 
управление
Управляващ проводник

Спецификации на 
окабеляването

Екраниран проводник (2-жилен)

Размер 0,75 - 1,25 мм
2

Дължина Макс. 100 m

Спецификации на 
външен контакт

Нормален затворен контакт
(Толеранс на тока 10 mA – 0,5 A)

1 2

3
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<Комбинирана система с VRV система (свързана с вентилатор за извличане на топлината и стандартни вътрешни 
модули в единен хладилен кръг)>

1 Външен модул

2 Електрозахранване 
(220-240V, 50 Hz, ~)

3 Превключвател

4 Предпазител

5 Управляващ проводник

6 Устройство за дистанционно 
управление

7 Проводници на устройство за 
дистанционно управление

8 Земя

9 Стандартен вътрешен модул A

10 Стандартен вътрешен модул В

11 Вентилатор за извличане на 
топлината А (тип с обработка на 
външен въздух)

<Независима система (свързана само с вентилатор за извличане на топлината в единен хладилен кръг)>

1 Външен модул

2 Електрозахранване 
(220-240V, 50 Hz, ~)

3 Превключвател

4 Предпазител

5 Управляващ проводник

6 Устройство за дистанционно 
управление

7 Земя

8 Стандартен вътрешен модул A

9 Стандартен вътрешен модул В

10 Вентилатор за извличане на 
топлината А (тип с обработка на 
външен въздух или стандартен тип)
Стандартен тип: ... VAM серия

<При включване на ДП модул>

1 Външен модул

2 Електрозахранване (220-240V, 50 Hz, ~)

3 Превключвател

4 Предпазител

5 Управляващи проводници (без поляритет)

6 ДП модул

7 Устройство за дистанционно управление

8 Проводници на устройство за дистанционно управление

9 Земя

10 Стандартен вътрешен модул A

11 Вентилатор за извличане на топлината A

F1 F2 F1 F2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

IN/D OUT/D
Control box

5

1

2 2 2

3

4

6

8 8 8

9 10 11

7
6

3

4

3

4

F1 F2 F1 F2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

IN/D OUT/D
Control box

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

5

1

2 2 2

3

4

6

7 7
7

8 9 10

6 6

3

4

3

4

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

F1 F2 F1 F2

F1 F2 F1 F2

IN/D OUT/D

OUT/D IN/D

Control box

Control box

5

12 2

3
4

3
4

7

6

8

9 9
10 11
3P130768-6L   Български 16



[ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ]
Не е необходимо да се определя адрес на вътрешен модул, 
когато се използва групово управление. (Той се задава 
автоматично при включване на захранването.) Тъй като 
вентилаторът за извличане на топлината (тип с обработка 
на външния въздух) използва по два адреса на дистанцио-
нен контролер за модул, броят на модулите, които могат да 
се контролират групово, е както следва.

Бележка:
Ако се използва система с едновременно охлаждане, 
един ДП модул трябва да се свързва към вентилатор 
за извличане на топлината (тип с обработка на външния 
въздух) и вътрешните модули под групово управление. 
Ако единичен ДП модул се свързва само към вентила-
тора за извличане на топлината, фиксирайте работния 
режим на вентилатора за извличане на топлината на 
охлаждане, отопление или вентилация.

10.6 УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ 2 КОНТРОЛЕРА 
ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 
(УПРАВЛЕНИЕ НА 1 ВЪТРЕШЕН МОДУЛ 
ЧРЕЗ 2 КОНТРОЛЕРА)

• При използване на 2 контролера за дистанционно 
управление, единият трябва да се зададе като "MAIN" 
(главен), а другият като "SUB" (подчинен).

СМЯНА МЕЖДУ ГЛАВЕН/ПОДЧИНЕН
(1) Вкарайте плоска отвертка в отвора между горната и 

долната част на дистанционното управление и, като 
натискате на 2 места, отделете горната част.
(РС платката на дистанционното управление е 
закрепена за горната му част.)

(2) Завъртете превключвателя за смяна на главен/
подчинен на РС платката на един от двата 
контролера за дистанционно управление в 
положение "S".
(Оставете превключвателя на другия контролер за 
дистанционно управление в положение "M".)

<Начин за окабеляване> (Вижте 
"9. ЕЛЕКТРООКАБЕЛЯВАНЕ".)

(1) Свалете капака на контролната кутия.

(2) Добавете дистанционно управление 2 (SUB) към 
клемната кутия за дистанционно управление (P1, P2) 
в контролната кутия. 
(Няма поляритет.)

[ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ]
• Кръстосано окабеляване е нужно, когато се използва 
групово управление и 2 дистанционни управления 
едновременно.

• Свържете вътрешния модул в края на кръстосания 
проводник (P1, P2) към дистанционно управление 2 
(SUB).

Брой на 
вътрешни клима-
тични модули

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Брой на 
вентилатори за 
извличане на 
топлината

8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

1 Горна част на дистанционното управление

2 Долна част на дистанционното управление

3 Вкарайте тук отвертката и внимателно отделете 
горната част на дистанционното управление.

1

2
3

1 Фабрична настройка

2 Само едно дистанционно управление трябва 
да се смени, ако фабричните настройки остават 
непроменени.

3 Печатна платка на дистанционното управление

1 Клеми на дистанционното управление

2 Дистанционно управление 1 (ОСНОВНО)

3 Дистанционно управление 1 (ПОДЧИНЕНО)

1 Вътрешен модул 1

2 Вътрешен модул 2

3 Макс. брой вътрешни модули

4 Кръстосан проводник (P1.P2)

5 Дистанционно управление 1 (ОСНОВНО)

6 Дистанционно управление 2 (ПОДЧИНЕНО)

S

M
S

S
M1

3

2

1P 2P 1F 2F 1T 2T
FORCED

OFF
REMOTE
CONTRL

TRANSMISSION
WIRING

1

32

5

1 2 3

4

6
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10.7 ВЪНШНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 
(ПРИНУДИТЕЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ И 
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ)

• Спецификации на кабелите и начин за извършване на 
окабеляването
Свържете входа отвън към клеми T1 и T2 на клемната 
платка за дистанционно управление.

* Оборудването в режим на нощно свободно охлаждане 
не може да се спира принудително с Т1 или Т2.

• Задействане
Следващата таблица разяснява "ПРИНУДИТЕЛНОТО 
ИЗКЛЮЧВАНЕ" и "ПРИНУДИТЕЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ" в отговор на вход А.

• Как се избира ПРИНУДИТЕЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ и 
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ
Влезте в избора на ПРИНУДИТЕЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ и 
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ, като използвате локалните 
настройки за "Външен вход ВКЛ/ИЗКЛ", въз основа на 
"11. ПОЛЕВИ НАСТРОЙКИ И ПРОБНА 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ".

10.8 ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Ако управлението се извършва от централно устройство 
(контролер за централизирано управление и др.), номерът 
на група трябва да се зададе чрез дистанционния 
контролер. Вижте ръководството на всяко централно 
управление за подробности.

11 ПОЛЕВИ НАСТРОЙКИ И ПРОБНА 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

11.1 ИЗПЪЛНЕТЕ ПОЛЕВИТЕ НАСТРОЙКИ 
С ДИСТАНЦИОННИЯ КОНТРОЛЕР

(1) Уверете се, че капаците на контролните кутии на 
вътрешния и външния модул са затворени.

(2) В зависимост от типа на инсталацията, направете 
полевите настройки от дистанционното управление 
след включване на захранването, като следвате 
ръководството "Полеви настройки", което се 
предоставя с дистанционното управление.
Накрая се уверете, че клиентът пази ръководството 
за полеви настройки, заедно с ръководството за 
експлоатация, на сигурно място.

11.1.1 ПОЛЕВА НАСТРОЙКА
Използвайте дистанционния контролер на климатика 
от VRV-системата, за да направите настройките на 
вентилатора за извличане на топлината

<Първоначална настройка>
• "РЕЖИМ №" 17,18 и 19: Групов контрол на вентилатори 
за извличане на топлината.

• "РЕЖИМ №" 27, 28 и 29: индивидуален контрол

<Процедура за експлоатация>
Следното описва процедурата за експлоатация и 
настройките.

(1) Натиснете бутона ПРОВЕРКА/ПРОБА в продължение 
на повече от четири секунди при уред в нормален 
режим, за да влезете в режима на местни настройки.

(2) Използвайте бутона НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА 
за избор на желания "№ НА РЕЖИМ". (Дисплеят с кода 
ще мига.)

(3) За настройка на индивидуалните модули под групово 
управление (когато е избран режим № 27, 28 или 29), 
натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. НАСТРОЙКИ НА ТАЙМЕР, 
за да изберете "модул №", за който ще се правят 
настройки. (Този процес не нужен, когато настройките 
се правят за цялата група наведнъж.)

(4) Натиснете горната част на бутона ТАЙМЕР за избор на 
"ПЪРВИ КОД №".

(5) Натиснете долната част на бутона ТАЙМЕР за избор на 
"ВТОРИ КОД №".

(6) Натиснете веднъж бутона ПРОГРАМИРАНЕ/ОТМЯНА, 
за да влезете в настройките. (Дисплеят на кода спира да 
мига и светва.)

(7) Натиснете бутона ПРОВЕРКА/ПРОБА за връщане в 
нормален режим.

1 Вход А

Спецификации на 
кабел Екраниран проводник (2-жилен)

Сечение 0,75 - 1,25 мм
2

Дължина Макс. 100 m

Външна клема
Контакт, който може да осигури 
минималното приложимо 
натоварване от 15V прав ток, 1mA.

Принудителен OFF (ИЗКЛ)
ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ

Вход "Включване" спира работата 
(невъзможно чрез дистанционно 
управление.)

Вход "Изключване → 
Включване" включва 
уреда.

Вход "Изключване" позволява 
управление чрез дистанционния 
контролер.

Вход "Включване → 
Изключване" 
изключва уреда.

F2 T1 T2
FORCED
OFF

1

1 ПЪРВИ КОД №

2 ВТОРИ КОД №

3 РЕЖИМ №

4 РЕЖИМ ПОЛЕВА НАСТРОЙКА

SETTING

2

1
3

4

3P130768-6L   Български 18



<Пример>

При задаване на слаба настройка на силата на 
въздушната струя на вентилатора в режим на групова 
настройка, въведете № на режим, "19" ПЪРВИ КОД №, 
"0" и ВТОРИ КОД №, "01".

UNIT No.

GROUP

(3)

(3)

(1) (7) (6) (4) (5) (2)

(4) (5)
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■ НАСТРОЙКИ И НОМЕРА НА НАСТРОЙКА

 : Фабрична настройка

БЕЛЕЖКА)
1. ВТОРИ КОД №, който е заграден с плътни линии, е фабричната настройка.
2. Настройките се прилагат към цялата група, но ако се избере № на режим вътре в скобите, настройките могат да се 
приложат към индивидуалните вътрешни модули. Възможно е, обаче, само да се провери за направени промени по 
настройките вътре в скобите в индивидуален режим. (За групов режим на работа, промените се извършват, но дисплея 
показва фабричната настройка.)

3. Не задавайте нищо, което не е показано в списъка. Ако дадена функция не е налична, тя не се показва.
4. При връщане към нормален режим, дистанционният контролер се инициализира, така че дисплеят може да показва "88".
5. При промяна на "Настройка на индикация на знак за филтър" или "Настройка на нощно свободно охлаждане", обяснете 
настройката на клиента.

6. Вижте по-долу за подробности относно настройките за студени зони.
–: работа при зададената сила на вентилатора

Описание на 
настройка

РЕЖИМ 
№

ПЪРВИ 
КОД №

ВТОРИ КОД №

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Външен вход на ВКЛ/ИЗКЛ 12 1

Принуди
телен 
OFF 

(ИЗКЛ)

ВКЛЮЧ-
ВАНЕ/

ИЗКЛЮЧ-
ВАНЕ

Интервал за индикация 
на знак за филтър

17 (27)

0
Прибл. 
2500 
часа

Прибл. 
1250 
часа

Няма 
отчитане

Нощно свободно 
охлаждане ВКЛ/ИЗКЛ 
и време на стартиране

1 ИЗКЛ
ВКЛ

2 часа 
по-късно

ВКЛ
4 часа 
по-късно

ВКЛ
6 часа 
по-късно

ВКЛ
8 часа 
по-късно

Начална настройка 
за вентилатор

4 Нормално Свръх 
силно

Нормално Свръх 
силно

Директно канално 
съединение с VRV

5

Без канал 
(Настройка 
на сила на 
въздушна 
струя)

Директен 
канал 

(Изключен 
вентилатор)

–

Без канал 
(Настройка 
на сила на 
въздушна 
струя)

–

Директен 
канал 

(Изключен 
вентилатор)

Без канал 
(Изключен 
вентилатор)

Студени зони (Избор на 
работа на вентилатора при 
изключване на термостата)

– – –

Термостат 
ИЗКЛ: L
Размра-
зяване: 
ИЗКЛ

–

Термостат 
ИЗКЛ: L
Размра-
зяване: 
ИЗКЛ

Термостат 
ИЗКЛ: –
Размра-
зяване: 
ИЗКЛ

Вентилатор за нощно 
свободно охлаждане

6 Високо Ултра
Високо

Дисплея за режим на 
вентилация

18 (28)

4 Покажи Скрий

Освежаване подаван 
въздух / Освежаване 
изпускан въздух

7 Подаване Изпускане Подаване Изпускане

Настройка слаба струя

19 (29)

1 Не – – – – – –
Постоянна работа

По-малко Нормално

Стъпка на вентилатор 
за подаване
(Регулиране на коефициент 
на въздушния поток)

2

По-малко Нормално Повече

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Стъпка на вентилатор за 
изпускане
(Регулиране на коефициент 
на въздушния поток)

3

По-малко Нормално Повече

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Настройка за 24-часова 
вентилация 4 Не – – – – – –

Постоянна работа

По-малко Нормално

Остатъчна работа на 
вентилатора при свързване 
на нагревател

8 Деакти-
вирано

Деакти-
вирано

Активир
ано

Активи-
рано

Освежаване ВКЛ/ИЗКЛ 1A 0 ИЗКЛ ВКЛ

Вентилатор на климатик 01 02 04 06 08

Термостат на отопление изключен Ръководство – – Слабо Слабо –

Размразяване Стоп – Стоп Стоп Стоп Стоп

Връщане на масло Стоп – Стоп Стоп Стоп Стоп
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В случай на независима работа

–: работа при зададената сила на вентилатора
Слабо: работа при слаба сила на вентилатора

Работа в режим на размразяване
• В режим на отопление, вероятността от замръзване на външния блок се увеличава. Капацитетът на отопление намалява 
и системата преминава в режим на размразяване.

• Дистанционният контролер показва " ", докато не започне да духа топъл въздух.
• Той се връща към режим на отопление отново след 6 до 8 минути (най-много 10).
• По време на операция в режим на размразяване, вентилаторите на уреда продължават да работят (фабрична настройка). 
Целта на това е да се поддържа обема на вентилация и овлажняване.

• Трябва да се обмисли смяна на мястото на решетката за изпускания въздух, ако се усеща студено течение от решетката.
• Вентилаторът може да се спре чрез настройка на дистанционния контролер. Не спирайте вентилатора на място без 
проветрение, тъй като това може да вкара замърсен въздух и влага в друго помещение или отвън в помещението. (напр., 
вируси от стая на болен или миризма от тоалетна и т.н.)

7. Регулиране на зададената температура за местната ситуация:
Когато RA не се взема директно от помещението (напр., не е свързан RA канал), температурата RA може да е по-висока 
от зададената температура на стандартния вътрешен модул. В такъв случай, регулирайте зададените температури на 
отоплението (овлажняване) и охлаждането в съответствие с местната ситуация.

• Зададена температура като фабрична настройка: Отопление (овлажняване) …21°C, Охлаждане (смукателна температура 
при топлообменника на хладилния агент) … 26°C

• Конфигурируем диапазон на зададена температура: Отопление (овлажняване) …14 до 26°C, Охлаждане …18 до 33°C 
Корелацията е следната: 
Зададена температура на охлаждане = Зададена температура на отопление (овлажняване) + Температурна разлика на 
прехода към изключване на термостата за охлаждане/отопление (напр. 26°C = 21°C + 5°C)

Освен това, когато е свързана серията с рекуперация на топлина на VRV системата, регулирайте температурата на 
промяната между охлаждане/отопление в автоматичен режим в съответствие с местната ситуация.
• Температура на промяна като фабрична настройка: Отопление (овлажняване) …15°C, Охлаждане (външна температура) 

… 25°C
• Конфигурируем диапазон на температура на промяна: Отопление (овлажняване) …10 до 18°C, Охлаждане …19 до 30°C
Корелацията е следната: 
Температура на промяна за режим на охлаждане = Температура на промяна за режим на отопление + Температурна 
разлика за промяна на режим на охлаждане/отопление (напр. 25°C = 15°C + 10°C)

Вентилатор на климатик 01 02 04 06 08

Термостат на отопление изключен Ръководство – – Слабо Слабо –

Размразяване Стоп – – Стоп Стоп Стоп

Връщане на масло Стоп – – Стоп Стоп Стоп

РЕЖИМ № ПЪРВИ 
КОД № Описание на настройка

ВТОРИ КОД №
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

12 (22) 4
Температурен диапазон на промяна 
на термостата между охлаждане/

отопление 
0 1 2 3 4 5 6 7

14 (24) 1
Зададена температура на 
отопление (овлажняване) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

РЕЖИМ № ПЪРВИ 
КОД № Описание на настройка

ВТОРИ КОД №
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 (24)
3 Температурна разлика за промяна 

на режим на охлаждане/отопление
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Температура за промяна на режим 
на отопление 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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11.2 НАПРАВЕТЕ ПРОБНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
СЪГЛАСНО РЪКОВОДСТВОТО ЗА МОНТАЖ 
НА ВЪНШНИЯ МОДУЛ

(1) Уверете се, че контролната кутия на уреда е 
затворена, преди да включите захранването.

(2) Направене пробна експлоатация съгласно 
ръководството за експлоатация на външния модул.

• Оперативната лампа на дистанционното управление 
ще мига при възникване на грешка. Проверете кода 
на грешката на течнокристалния дисплей, за да 
идентифицирате проблема. Пояснение на кодовете 
на грешки и съответните проблеми е предоставено 
в "Внимание при сервизно обслужване" на външния 
модул.
Ако на дисплея се изведе едно от следните, има 
вероятност от неправилно окабеляване или липса на 
захранване, затова ги проверете отново.

11.3 ПУСНЕТЕ ОВЛАЖНИТЕЛЯ
<САМО ЗА СЕРИЯ VKM-GBMV1>

(1) Проверете дали водоподаващия тръбопровод е 
надеждно свързан.

(2) Отворете спирателния клапан за водоподаването. 
(На този етап няма да се подава вода.)

(3) Пуснете вентилатора за извличане на топлината 
в режим на отопление.
(Вижте ръководството за експлоатация, 
предоставено с вътрешния модул, за информация 
относно пускането на уреда в режим на отопление.)
Водоподаването ще започне и овлажнителят ще 
стартира работата си.

(4) След начало на отоплението (овлажняването) 
звукът от водоподаващия електромагнит ще се чува 
на всеки 3-4 минути (щракащ звук), затова се 
вслушвайте за този щракащ звук и оставете уреда 
да работи 30 минути, за да се уверите, че работата 
по овлажняването е нормална.

ВНИМАНИЕ

• Ако дърводелските работи не са приключени при 
завършване на пробната експлоатация, инструкти-
райте клиента да не пуска овлажнителя, за да се 
предпази вътрешния модул и вентилатора за 
извличане на топлината до приключване на работите.

• Ако овлажнителят работи, боя, частици от лепила и 
други материали, използвани при дърводелската 
работа, могат да замърсят вентилатора за извличане 
на топлина, което ще доведе до изтичане на вода.

Дисплея на устройство 
за дистанционно 
управление

Съдържание

" " се извежда на 
дисплея.

• Има късо съединение при клемите за 
ПРИНУДИТЕЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ 
(T1, T2).

" " се извежда на 
дисплея.

• Не е направена пробна 
експлоатация.

" " се извежда на 
дисплея.

" " се извежда на 
дисплея.

• Захранването на външния модул 
е изключено.

• Външният модул може да не е 
свързан към захранване.

• Неправилно окабеляване на управ-
ляващите проводници и окабелява-
нето (на дистанционния контролер 
или ПРИНУДИТЕЛНОТО 
ИЗКЛЮЧВАНЕ.)

• Управляващото окабеляване е 
прекъснато.

" " се извежда на 
дисплея.

• Неизправност на демпфер. 
(Недостиг на захранващо 
напрежение)

" " се извежда на 
дисплея.

• Неизправност на задвижване на 
вентилатор. (Недостиг на 
захранващо напрежение)

" " се извежда на 
дисплея.

• Неправилна настройка"MAIN/SUB" 
на дистанционния контролер.

Без извеждане

• Захранването на вътрешния модул 
и вентилатора за извличане на 
топлината е изключено.

• Не е извършено окабеляване за 
захранването на вътрешния модул 
и вентилатора за извличане на 
топлината.

• Неправилно окабеляване на 
управляващите проводници и 
окабеляването (на дистанционния 
контролер или ПРИНУДИТЕЛНОТО 
ИЗКЛЮЧВАНЕ).

• Окабеляването на дистанционното 
управление е прекъснато.
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